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ONS ASSORTIMENT

Rode wijnen
Domaine Régismont Merlot

6,50

De combinatie van Merlot en cabernet sauvignondruif maakt dat deze wijn een ronde, volle smaak
heeft en een lange afdronk.Ideaal bij gegrilde gerechten, barbecues en zachte kazen.
Soepel in de mond en te drinken als aperitiefwijn of bij diverse roodvlees- en charcuteriegerechten.
een ALL-rounder!

Nuviana Tempranillo – Cabernet Sauvignon

7,00

Uit de Vale del Cinca in Huesca Spanje.Uitgesproken aroma’s van zwarte en rode bessen.
Een fruitige aanzet met een aangename en soepele afdronk.

Cotes du Rhône- Vieux Clocher

7,50

70% Grenache,35% Carignan en 5% Syrah druiven.
Donkerrode volle wijn met een fruitige geur. Stevig, zwaar doch soepel en gloedvol.
Uitstekende bewaarwijn met een complexe neus met een toets van kruiden en specerijen.
smaakt voortreffelijk bij kalfsrôti of kalfsvlees met saus. Kan zelfs gekoeld gedronken worden

Farnio Rosso Piceno Doc – Casa Garofoli – Loreto

8,00

Afkomstig uit de heuvelachtige streek van Ancona, Macerata en Ascoli Piceno.Het dorpje Loreto
situeert zich aan de Adriatische kust en ligt aan de voet van de Apennijnen, een van de bekendste
bergketens uit Italië. Deze mooie robijnkleurige wijn is gemaakt uit een samenstelling van 2
typische Italiaanse druivensoorten, de sangiovese en Montepulciano
Deze jonge, frisse wijn is rijk aan aroma’s.Bij aanvang fruitig met impressies van rijpe pruimen.
De delicate tannines maken dat de afdronk zeer fijn en smeuïg is.
Mag bij voorkeur jong worden gedronken.
Bij een serveertemperatuur van 16° C is hij een perfecte partner voor gegrild vlees, pasta’s en
gegratineerde gerechten met kaas zoals pizza’s, pasta’s en ovenschotels.

Château St.Ahon

13,00

Médoc – cru Bourgeois – Een prachtige jong-rode kleur. De geur is discreet met impressies van
pitvruchten. In de mond is het zoete kersen en krieken troef.
Sappig met een peperige onderbouw en een vleugje munt.

Rosé wijn
Domain Regismont Rosé

6,50

Deze rosé is gemaakt van Syrah en Cabernet Sauvignon druiven. Zeer in balans en aromatische
wijn, met hints van aarbei en bosbes, en een lange, frisse afdronk. Een perfecte rosé om te drinken
bij tal van visgerechten, wit vlees of als aperitief op een zomers terras.

Witte wijnen
Domaine Régismont

6,50

50%chardonnay-50% viognier. 3 maanden gerijpt in vaten.
kan tot 1 à 2 jaar bewaard worden .Aanbevolen als drink-aperitiefwijn bij vele vis-en vleessoorten.

Duc de Castellac Moelleux

6,50

Een blend van Semillon, Sauvignon Blanc en Muscadelle. Een mooie heldere gele kleur met aroma’s
van citrusvrucht en accacia. Licht zoetig van smaak. De combinatie van deze 3 druivensoorten
maakt dat deze wijn soepel in de mond ligt. Ideaal als aperitief of bij vers fruit, desserts en foie
gras of geitenkaas.

Nuviana Chardonnay

7,00

Wijn afkomstig uit Valle del Cinca in Spanje bestaande uit 100% chardonnay.
Goudgele kleur met toetsen van perzik en passievrucht in de neus en mond.fris en aangenaam met
een lange en subtiele afdronk.

Masciarelli – Trebbiano D’Abruzzo DOC

8,00

Een goudkleurige witte wijn gemaakt uit 100% typische Trebbiano druiven. Een intens aroma met
een floraal karakter en hints van groene appel en abrikoos. Ideaal bij allerhande zeevruchten en
salades met vis.

Château Haut Grelot Blanc – Fût de chêne

11,00

100% Sauvignon Blanc. Een fijn aroma van vers geroosterde koffie en perzik. Deze wijn heeft 6
maanden rijping op eiken vat, zodoende is de smaak fris en fruitig met een subtiele houttoets in de
afdronk.

Porto
Quinta Do Bucheiro wit

9,00

Quinta Do Bucheiro rood

9,00

Cava
Cava Gran Bach brut

10,00

Cava Moli De Foc brut

11,00

Cava Rosé

11,00

